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O Projeto “AS MALAS DA LEITURA” foi desenvolvido no ano de 2008, junto a 
docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental., realizado na Escola Municipal 
Nympha Maria da Rocha Peplow, localizada no Município de Curitiba, Estado do 
Paraná. As malas compunham–se de malinhas produzidas artesanalmente, que 
continham diferentes obras literárias e não literárias e tratavam de assuntos 
diversos. As malas contemplaram a variedade de opção acerca da apreciação 
literária do grupo docente da escola anteriormente mencionada. Houve, realmente, 
a possibilidade dos professores vivenciarem o verdadeiro prazer da leitura. A 
proposta do acesso às malas estava ancorada no processo de formação em serviço, 
tendo a leitura, enquanto princípio educativo dessa formação. As malas 
apresentavam o objetivo precípuo de “conduzir” os docentes a uma “viagem” pela 
leitura. É importante afirmar que nas malas haviam livros de diferentes 
abordagens, como: contos, fábulas, poesias, textos lúdicos e instrucionais, obras de 
cunho educativo, DVD´s, CD´s com músicas e poesias. A intenção foi incentivar a 
prática da leitura enquanto fruição e prazer. A iniciativa foi adotada partindo do 
pressuposto de que quem ensina a leitura, deve ser bom leitor. E ainda, é preciso 
considerar que, por vezes, percebemos as dificuldades que os docentes têm no que 
se refere ao acesso a obras, músicas de qualidade. Tal fato acontece não por 
desinteresse, talvez em virtude da falta de tempo, ou mesmo de poder aquisitivo. 
Contudo, a verdadeira apreciação, poderia até ser estímulo à aquisição de uma ou 
outra obra, conforme diferentes desejos e necessidades. Esta modalidade de 
trabalho conduziu ricas reflexões no trabalho diário dos docentes da escola, até é 
possível arriscar e relatar que as leituras realizadas , se constituíram em um grande 
bem, que certamente reverterá em favor de uma prática docente mais sensível e 
que sabe valorizar o ato de ler.  
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O Projeto “AS MALAS DA LEITURA” foi desenvolvido no ano de 2008, junto a 

docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, da Escola Municipal “Nympha 

Maria da Rocha Peplow”, da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, Estado do 

Paraná.  

            Enquanto estratégia do trabalho com as malas, os professores foram 
orientados para que as levassem para suas casas e com elas ficassem por 
uma semana. 

A efetivação do projeto baseou-se no preparo, organização, seleção, 

divulgação, exploração, manuseio, fruição, avaliação e ampliação de “malas” 

produzidas artesanalmente, que continham diferentes obras literárias e não 

literárias, CDs e DVDs diversos, voltados para a fruição da música, da leitura e do 

lazer. 



Cada mala apresenta uma listagem de todo o material que a mesma 
contém, assim como orientações sobre o tempo destinado à leitura de cada 
professor. A coordenação pedagógica orientou para que o docente que levasse 
a mala, com ela ficasse por uma semana. Então, em um caderno (que também 
acompanha a mala), deixaria registrado seu depoimento, dando suas 
impressões e sentimentos relativos ao que leu e mais gostou.  

A Vice-diretora da Escola, registrou, no referido caderno, o seu 
depoimento: 

O conteúdo desta mala me possibilitou o “olhar com 
inteireza a  presença os olhos, os ouvidos e o coração” A. 
Friedmann. E vou tomar emprestadas as palavras de 
Oswaldo Montenegro para dizer sobre o que sinto agora! 
“Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o 
que anseio. Que a morte de tudo o que acredito não me 
tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que 
grito, mas outra metade é silêncio”. Foi muito boa a 
semana, curtindo música e poesia. Valeu!! 

Outro depoimento que destacamos é o de uma professora da 4ª série: 

Brilhante iniciativa esse convite à leitura. Gostei muito do 
livro “Universo simbólico da criança”. Entrei no mundo dos 
sonhos e da poesia com o Cd de Adélia Prado; 
compartilhei com alguns alunos os poemas do livro: “Ou 
isto ou aquilo”, de Cecília Meireles. Foi uma semana de 
verdadeira magia e encanto. 

Houve, realmente, a possibilidade de apreciar o quanto os professores 
têm  verdadeiro prazer em ler o que lhes agrada; até pode-se afirmar, assim 
como James Russell Lowell, que “os livros são as abelhas que carregam o 
célebre pólen de uma mente à outra.”

A diversidade de visão de mundo também revelou-se diante das idéias 
expressas no caderno de depoimentos, cumprindo “

(BRISTOL, 2008, p16).  

o verdadeiro propósito dos 
livros que é fazer com que a mente pense por si mesma”

Enfim, todos os depoimentos expressam que 

 (MORLEI – 1890-
1957, citado por BRISTOL, 2008, p.17)  

“o aprendizado que 
encontramos nos livros é como fogo. Nós o obtemos com os nossos vizinhos, 
mantemos aceso em casa, compartilhamos com outros, e se torna um bem de 
todos”

Pontua-se ainda, que as malas apresentam características lúdicas de 
leitura, pois foram decoradas de forma atrativa, coloridas, enfeitadas, no intuito 
de representar, realmente,  um verdadeiro convite à leitura! 

 (VOLTAIRE 1694-1778, citado por BRISTOL, 2008, p. 70). Arrisca-se, 
assim, dizer que as leituras realizadas por meio das obras contidas nas 
“malas”,  constituiu-se em um grande bem, que certamente reverterá em favor 
de uma prática docente mais sensível e que sabe valorizar o ato de ler.  



“Malas da leitura”: 
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Tendo em vista 

que a proposta 

central de trabalho 

foi a formação em 

serviço, pensou-

se, primeiramente, 

no papel da 

leitura, enquanto 

princípio educativo 

dessa formação.  

As malas tinham o 

objetivo precípuo de “conduzir” os docentes a uma “viagem” pela leitura. É 

importante afirmar que nas malas havia livros de diferentes abordagens, como: 

contos, fábulas, poesias, textos lúdicos e instrucionais, obras de cunho educativo, 

DVD´s, CD´s com músicas e poesias. A intenção foi incentivar a prática da leitura 

enquanto fruição e prazer.  

A iniciativa foi ancorada no pressuposto de que “quem ensina a leitura, deve ser 

bom leitor. Um professor precisa gostar de ler, ler muito e envolver-se com o que 



lê” 

Sabíamos que uma semana não seria tempo suficiente para a leitura de 

todas as obras. Contudo, a verdadeira apreciação, poderia até ser estímulo à 

aquisição de uma ou outra obra, conforme diferentes desejos e necessidades.  

(LAJOLO, 2005, p.107). Consideramos, também, o aspecto que, por vezes,  os 

docentes têm dificuldades,  no que se refere ao acesso a livros e músicas de boa 

qualidade. Tal fato acontece  não por desinteresse, mas mais provavelmente  em 

virtude da falta de tempo, ou mesmo, de poder aquisitivo. 

Registramos, assim, que o resultado atingido com a iniciativa das malas,

Assim, depositamos a crença no propósito de que a formação docente, a promoção 

da pesquisa e da leitura realmente “fazem a diferença”. Acreditamos, pois, que se 

há o desejo de formar estudantes leitores vorazes, deve-se, primeiramente, 

despertar este gosto nos professores. Nesse sentido, tivemos  a percepção de que 

se deu a conquista de frutos promissores, pois “

 trouxe 

gratas surpresas, pois foi visível a todos o quanto os livros, CD´s e DVD´s 

apresentados nas maletas tocaram a emoção e o sentimento de “quero mais”, por 

parte da pessoas que tiveram acesso às leituras. Na escola, observou-se que as 

professoras iam e vinham com as malas, mostrando às companheiras o que mais 

estavam gostando de ler, compartilhando  os livros com os filhos e familiares. E, 

ainda que todas confessassem o pouco tempo para a leitura, o desejo de aquisição 

das obras contidas nas maletas foi  muito enfatizado. 

espartilhada em hábito, a leitura 

torna-se passível de rotina, da mecanização e automação, semelhante a certos 

rituais de higiene e alimentação, só para citar áreas nas quais o termo hábito é 

pertinente

Certamente as “Malas da leitura” promoveram o estudo, a reflexão e a 

pesquisa e contribuíram decisivamente para  o avanço das práticas educativas dos 

docentes da Escola “Nympha Maria da Rocha Peplow”.  

” (LAJOLO. 2005, p.107) 

            Os encontros organizados para a troca de idéias acerca das leituras 

realizadas proporcionaram a articulação da teoria e da prática e foram objeto de 

análises e reflexões. Muitos docentes manifestaram o desejo de expor suas 

práticas para que estas se constituíssem em objetos de estudos. Assim,  com os 

resultados de importantes considerações, é que nos defrontarmos com nossas 

fragilidades, mas ao mesmo tempo, também constatarmos o quanto precisamos 

avançar na compreensão do ato educativo. Tal constatação revela que realmente 

temos que superar visões espontaneístas na escola e precisamos estar sempre 

buscando suportes teóricos para nossas ações. A partir de tal conclusão, síntese de 



debates promovidos, pode-se considerar que significativos avanços foram 

conquistados, à medida que os docentes interiorizaram a necessidade do estudo e 

da pesquisa no dia-a-dia da escola. E essa conscientização não é tarefa tão simples 

quanto possa parecer à primeira vista. 

            Um dos principais trabalhos da coordenação pedagógica na escola é a 

formação em serviço. E essa formação foi amplamente exercitada pelo projeto ora 

apresentado, pois houve estudo, reflexão , pesquisa e suas relações,  no que diz 

respeito à melhoria da prática docente. Essa melhoria evidenciou-se pelo número 

expressivo de professores participantes, e pela qualidade da troca de experiências, 

vivenciadas  em vários encontros que foram realizados em período noturno. Há que 

se considerar que, além da carga diária de trabalho na escola, muitos desses 

profissionais têm jornada de trabalho em outras escolas e, ainda assim, 

compareciam aos encontros noturnos, demonstrando entusiasmo e compromisso 

com as atividades propostas. Tal fato conduz à constatação de que os encontros 

realmente estavam contribuindo para o aperfeiçoamento profissional de cada um, 

e, por esse motivo eram valorizados por esses profissionais. 

As leituras propostas no desenvolvimento do trabalho, contaram com o 

apreço e o genuíno interesse dos professores. Muitos livros apresentados nas 

“Malas da leitura” foram compartilhados com os estudantes e até releituras foram 

criadas. Um exemplo é o trabalho a partir do Cd “A lenda do Quero-Quero” 

(Gravação: Positivo Jr. : Dia da Criança (1998);  a turma da Educação Infantil, 

primeiramente ouviu o CD e, no decorrer, professora e estudantes criaram um 

LIVRO, que acabou fazendo parte do acervo da Mala. A iniciativa confirma a crença 

de que a leitura e a reflexão são relevantes à pratica docente, em busca de 

alternativas criadoras de ensino. 

“Livro do Quero-Quero:” 
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             Outro fato que evidenciou  mudanças foi a adoção de Malas de leitura por 

professores, para que as crianças também pudessem usufruir de livros, revistas e 

Cd´s. Assimilando a  proposta da coordenação pedagógica da escola, algumas 

docentes também lançaram mão da idéia, criando malas atrativas, com 

possibilidades de leituras diferentes, conquistando não só os estudantes como 

também seus pais, como  ilustra o depoimento de uma mãe de aluno da escola, 

Sra.  Isabel Cristina de Andrade Ribeiro: 

Meus filhos já estudaram em outra escola, e eu nunca recebi 

em casa uma mala como esta. Eu estava com visitas em 

casa e meus filhos só queriam ler os livros da mala, brincar 

com os joguinhos, ouvir Cd. E eu preocupada... queria 

compartilhar com eles o mais rápido possível aquela 

encantadora mala. E gostaria que ela pudesse ficar conosco 

por mais tempo.

A coordenação pedagógica da escola constatou, pois, que o trabalho, em 

suas principais etapas, muito contribuiu para o amadurecimento profissional de 

todos os docentes da instituição, servindo, inclusive, de subsídio para  todo 

professor motivado a melhorar constantemente a sua prática docente. Desse 

modo, os resultados colhidos com o trabalho, possibilitaram, também, novas 

reflexões. Os encontros promovidos foram, efetivamente, momentos de troca e 

enriquecimentos pessoais. Aconteceu o compartilhamento de idéias, em reuniões 

 (Mãe dos estudantes João Vitor Ribeiro de 

Moraes e Mariana Ribeiro de Moraes) 



em que os docentes retrataram suas dificuldades em trabalhar o conhecimento 

junto aos estudantes. A coordenação pedagógica colaborou, assim,  de forma mais 

intensa, com a equipe diretiva da Escola, na realização do processo educacional, 

visando o desenvolvimento integral do estudante. O trabalho  contribuiu, 

igualmente,  para o processo de integração escola-família-comunidade, pois houve 

compartilhamento com os pais das conquistas alcançadas com os estudos 

realizados. Aconteceu, efetivamente, com o presente encaminhamento pedagógico, 

uma ação integrada com o corpo docente e a equipe diretiva da Escola, visando a 

harmonia nas relações interpessoais. Com essa ação conjunta e intensificada entre 

a pedagoga e o corpo docente, buscou-se a superação de problemas de 

aprendizagens apresentados pelos estudantes.  

No sentido de buscar uma conclusão, mesmo que prévia, ao exposto anteriormente, 

buscamos nas palavras  de um escritor muito reconhecido, Lewis CARROL, no livro “Alice no 

País das Maravilhas”, subsídio para tal.  Nessa obra, o autor apresenta a situação em que Alice 

se encontra em uma estrada que apresenta dois caminhos; Alice pergunta, então, para o 

Coelho  qual caminho deve seguir e o Coelho responde: “Para onde você quer ir?” Quando 

Alice diz que não sabe que caminho seguir, o Coelho complementa: “Se você não sabe para 

onde ir, tanto faz qual dos caminhos irá tomar”. A história ilustra que o objetivo buscado pela 

coordenação pedagógica da escola, que sabia o caminho que estava trilhando, ou seja, a 

busca do incremento do prazer da leitura, foi atingido. Embora calcada em uma atitude lúdica e 

simples, a finalidade estava ancorada em ações e posturas sérias e rigorosas.  Sobretudo, é 

preciso estar ciente de que as ações aqui descritas e  propostas de trabalho estejam voltadas à 

necessidade de formação e estudo, no sentido de formar-se e transformar-se continuamente. 

Para finalizar é importante destacar uma avaliação positiva, registrada no 

caderno de impressões da Mala,  e que serviu de estímulo e profunda motivação 

para a divulgação do presente trabalho. Em uma de suas visitas às escolas, a 

Secretária Municipal da Educação, Senhora Eleonora Fruet, esteve na escola e 

conheceu a proposta das Malas da leitura. Atendendo ao convite da coordenação 

pedagógica, a Secretária  levou uma das Malas e deixou expresso seu depoimento, 

o que assegurou, ainda uma vez, que os trabalhos e projetos calcados na 

consciência do quão importante é o contínuo aperfeiçoamento do docente, serão 

sempre relevantes como contribuição para a qualidade do trabalho docente em 

nossas escolas. 
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